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Lening Veenpark

Geachte leden van de raad,
Het Veenpark wordt al bijna 23 jaar lang geëxploiteerd zonder financiële ondersteuning van zowel de
gemeente Emmen als de provincie Drenthe. Het dagelijks wonen, leven en werken van de mensen in het
veengebied is terug te vinden en te beleven in het Veenpark. De Drentse veenhistorie komt hier tot leven.
De ontstaansgeschiedenis van het park is nauw verweven met de historie van het dorp BargerCompascuum. Het Veenpark is namelijk in 1966 gesticht ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan
van het dorp.
De winstgevende horeca vervulde al die tijd de rol van 'subsidiebron' voor het museale deel.
De commerciële activiteiten van het Veenpark blijken echter niet meer voldoende om het museale deel
in stand te houden. De noodzakelijke investeringen in onderhoud en vernieuwing zijn daardoor niet
mogelijk. Het Veenpark heeft daarom een Plan van Aanpak opgesteld waarin de contouren voor een
nieuwe toekomst van het park worden geschetst. Ook het Recreatie Expert Team (RET) heeft vanuit een
multidisciplinair team van experts vanuit verschillende invalshoeken naar de huidige situatie van het
park gekeken. Het RET geeft bedrijfsadviezen op maat die leiden tot een (kwaliteits)impuls voor het
bedrijf én de recreatieve sector in Drenthe. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het plan van aanpak.
De experts schetsen daarnaast nog een aantal stappen om tot een nieuwe toekomst voor het Veenpark te
komen.
Voor Barger-Compascuum is het Veenpark nog steeds een belangrijke voorziening. Dit komt onder
andere tot uiting in de werkgelegenheid en de grote groep vrijwilligers die betrokken zijn bij het
Veenpark. Als dagattractie speelt het Veenpark een belangrijke rol in het toeristisch aanbod in de
gemeente Emmen. Tot slot draagt het voortbestaan van het Veenpark bij aan het behoud van het erfgoed.
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Het Veenpark heeft tijd nodig om de bakens te verzetten en in een nieuwe toekomstbestendige vorm door
te ontwikkelen. Het park heeft op korte termijn te kampen met liquiditeitsproblemen, omdat de
exploitatiecijfers van het park over 2019 onvoldoende zijn om de winter te overbruggen. Het Veenpark
heeft de gemeente Emmen verzocht om een lening te verstrekken van C 100.000,-.
Om het voortbestaan van het Veenpark ook voor de lange termijn veilig te stellen is structurele steun
noodzakelijk. Financiële steun op lange termijn betekent een eenmalige investering en een structurele
subsidie van een nader te bepalen bedrag. Wij hebben onze voorkeur uitgesproken voor steun aan het
Veenpark. Voorwaarde hiervoor is de uitvoering van een economisch haalbaarheidsonderzoek. Dit zal het
perspectief op lange termijn geven.
In afwachting van dit onderzoek is een lening noodzakelijk om de winter te overbruggen.
Om de continuïteit te waarborgen hebben wij besloten het Veenpark de lening te verstrekken.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
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